Kiosk & Grill
guide
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Denna guide vänder sig till dig som förälder med barn i vår
ungdomsverksamhet. Med hjälp av guiden skall du veta i god tid
vilken arbetsinsats som krävs av dig i samband med våra
hemmamatcher men också hur det går till vid respektive kioskstation.
Kioskansvarig:
Föreningens kioskansvarig ansvara för inköp, inventering, att varor är iordningställda för
utleverans vid match.
Stefan Liljas

076-292 86 17

Suvi Lahnalampi Tuori 070 -735 35 85 , suvi.tuori@borlange.se

Växelkassaansvarig:
Föreningen, Anki Kjellberg eller Stefan Sens ansvarar för utlämnande och tar även emot
kassorna av er.
Bemanning- och informationsansvarig operativt:
Suvi Lahnalampi Tuori

070 -735 35 85

Lagansvarig:
Varje lag skall ha en lagansvarig 2019 som ansvarar för att laget har rätt bemanning och
rätt information. Vem som är lagansvarig skall meddelas kansliet i god tid innan första
arbetspasset med mail och mobilnummer. Maila anki@ikbrage.se personlistan för
ackreditering senast 5 dagar innan match.
ANSVARIGT LAG ansvarar för att ringa o få folk i tjänst inför varje match.
Alla som står i våra kiosk & grill enligt grundbemanningen måste vara myndiga.
(Vi kan ej ha barn med ackreditering eller västar som bemanning i kiosker)
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Bemanning match:
Södra grill – 3 personer
Södra kiosk – 4 personer
Östra grill – 2 personer
Östra kiosk – 2 personer
Norra kiosk – 4 personer
Norra grill – 3 personer (Liljas crew)
Souvenirer – 2 personer
Spelprogram- 2 personer
Detta gäller vid match:
1. 1,5 timmar innan matchstart skall ni vara på plats vid Södra kiosken
(ingång från Sponsorentré) för genomgång och inskrivning. Västar/t-shirt hämtas i
Vallenhallen vid ackrediteringsdörren
Arenan öppnar en timme innan matchstart och då ska allt var uppe och igång.
2. Hämta kaffe och vatten samt övriga produkter till södra, östra och norra kiosken.
3. Torka av alla bänkar invändigt och utvändigt vid era stationer. Håll snyggt hela tiden
4. Använd alltid plasthandske när korv/hamburgare/pizza ska delas ut.
5. Hämta ut och kvittera växelkassa i södra kiosken. Nyhet för 2019 är att vi använder
oss av kassaapparater i samtliga kiosker o grillar.
6. Betalning sker helst med swish eller kort. Vid swish betalning ska ni se på respektive
inbetalning att den är ok från betalarens telefon.
7. Efter matchen plockar ni ner varorna och återlämnar det vid kioskcontainern.
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8. Diska ur era redskap/korvlådor i den södra kiosken samt torka av bänkar o golv.
9. Försäljningskassan skall lämna tillbaka till Stefan Liljas efter evenemanget.
Föreningens ideella matchfunktionärer erbjuds gratis korv och hamburgare innan match
eller efter slutsignal mot uppvisande av kupong, ej i paus.
OBS! Bollknattarna vid matchen får hamburgare och festis vid södra grillen (8st)

1. Information gällande kassahantering ges innan påbörjat arbetspass.
Till kassörerna.

Stort Tack för er hjälp i föreningen!
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Södra grillen 3 pers
Bemanning
1 tar betalt
1 grillar
1 serverar

1. Gasolgrillen tänds 70 min innan matchstart.
2. Pizzan ska sättas in i värmeskåpet dela i slice.
3. Hämta Burgare o stekkorv vid norra grillen i bläck, som ska in i värmeskåpet
4. Se till att ha burgare, korvar o pizzaslize är uppladdade i värmeskåpet så att
försäljning kan ske direkt när arenan öppnas 1 timme innan matchstart.
5. Se till att bordet med tillbehör ser snyggt ut och att senap, ketchup, dressing ställning
är ute och laddat. Lika med sallad o tomater o lök o servetter.
6. 10 min innan halvtidspaus, öka på antalet på grillen så att vi har mycket vardera sort
klara vid halvtidssignalen.
7. Ha förberett flera bröd genom att lägga dem i hamburgerfickorna. Ha koll på volymen
så bröden är tinade.
8. Efter halvtid så räcker det om det finns några få av vardera produkten på grillen
9. Efter slutsignal kan ni sälja ej sålda produkter för 50% av pris.
10. Vid avslutat pass – städa av stationen och packa ihop varorna som körs till
containern.
11. Innan ni lämnar ska ni se till att kassaledaren hämtar kassan. VIKTIGT!
OBS! Bollkallarna vid matchen får hamburgare och Festis, be om en uppvisad biljett (8
st)
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Södra kiosken 4 pers ( plus Suvi/Liljas)
Bemanning
2 personer i kassan
1 person hanterar korven
1 person som hämtar varor vid beställning
2 Fyller på kaffe – en som konstant kokar, den andra springer ut till Östra- och Norra
Kiosken och fyller på deras kaffe. Suvi o Liljas ansvarar.

1. Placera alla produkter i de ställ/hyllor som finns.
2. Se till att ha prislostor vid bägge kassorna
3. Sätt igång 2 st korvlådor genom att sätta i sladden under bänken. Ställ reglaget på 80°
och sänk temp. Till 65° när vattnet värmts upp. Lägg i lagerblad och kryddpeppar.
4. Fyll på med vatten i insatsen/korvlådorna.
5. Det räcker med 4 förpackningar (2 i respektive korvlåda) kokkorv fram till mitten av
första halvlek. Efter halvlek fyll efter behov.
6. När vi närmar oss paus så ha korv i beredskap för att snabbt fylla på.
7. Kaffe ska vara redo att serveras hela tiden. En person ska göra enbart detta under sitt
pass.
8. Vid avslutat pass – städa av stationen och packa ihop varorna som körs till containern.
9. Innan ni lämnar ska ni se till att kassaledaren hämtar kassan. VIKTIGT!
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Norra Kiosken 4 pers

Bemanning
2 personer i kassan
1 person som hämtar varor vid beställning
1 person med korv och fyller på kaffe

1. Placera alla produkter i de ställ/hyllor som finns.
2. Se till att ha prislistor vid bägge kassorna
3. Sätt igång 2 st korvlådor genom att sätta i sladden under bänken. Ställ reglaget på 80°
och sänk temp. Till 65° när vattnet värmts upp. Lägg i lagerblad och kryddpeppar.
4. Fyll på med vatten i insatsen/korvlådorna.
5. Det räcker med 4 förpackningar (2 i respektive korvlåda) kokkorv fram till mitten av
första halvlek. Efter halvlek fyll efter behov.
6. När vi närmar oss paus så ha korv i beredskap för att snabbt fylla på.
7. Kaffe ska vara redo att serveras hela tiden. En person ska göra enbart detta under sitt
pass.
8. Vid avslutat pass – städa av stationen och packa ihop varorna som körs till containern.
9. Innan ni lämnar ska ni se till att kassaledaren hämtar kassan. VIKTIGT!
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Norra grillen 3 - 4 pers (Liljas crew)
Bemanning
1 tar betalt
1 grillar
1 serverar
1. Gasolgrillen tänds 75 min innan matchstart.
2. Pizzan ska sättas in i värmeskåpet dela i slice.
3. Ni ansvarar för all stekning i värmeugnen till både södra, östra och norra grillen.
Respektive grillansvarig får hämta burgare/korv i bläcken hos er och ta till sitt
värmeskåp. OBS! Fyll på extra till östra då de inte kan springa o fylla på.
4. Se till att ha burgare, korvar o pizzaslize är uppladdade i värmeskåpet så att
försäljning kan ske direkt när arenan öppnas 1 timme innan matchstart.
5. Se till att bordet med tillbehör ser snyggt ut och att senap, ketchup, dressing ställning
är ute och laddat. Lika med sallad o tomater o lök o servetter.
6. 10 min innan halvtidspaus, öka på antalet på grillen så att vi har mycket vardera sort
klara vid halvtidssignalen.
7. Ha förberett flera bröd genom att lägga dem i hamburgerfickorna. Ha koll på volymen
så bröden är tinade.
8. Efter halvtid så räcker det om det finns några få av vardera produkten på grillen
9. Efter slutsignal kan ni sälja ej sålda produkter för 50% av pris.
10. Vid avslutat pass – städa av stationen och packa ihop varorna som körs till
containern.
11. Innan ni lämnar ska ni se till att kassaledaren hämtar kassan. VIKTIGT!
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Östra Kiosken 2 pers
Bemanning
1 personer i kassan
1 person hanterar korv o kaffe
1. Placera alla produkter i de ställ/hyllor/kylskåp som finns.
2. Se till att ha prislistor vid kassorna
3. Sätt igång 2 st korvlådor genom att sätta i sladden under bänken. Ställ reglaget på 80°
och sänk temp. Till 65° när vattnet värmts upp. Lägg i lagerblad och kryddpeppar.
4. Fyll på med vatten i insatsen/korvlådorna.
5. Det räcker med 2 förpackningar (1 i respektive korvlåda) kokkorv fram till mitten av
första halvlek. Efter halvlek fyll efter behov.
6. När vi närmar oss paus så ha korv i beredskap för att snabbt fylla på.
7. Kaffe ska vara redo att serveras hela tiden. En person ska göra enbart detta under sitt
pass.
8. Vid avslutat pass – städa av stationen och packa ihop varorna som körs till containern.
9. Innan ni lämnar ska ni se till att kassaledaren hämtar kassan. VIKTIGT!
OBS – se till att ha extra produkter då ni inte kan springa och hämta under match.
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Östra grillen 2 pers
Bemanning
1 tar betalt o fyller på
1 grillar o serverar

1. Gasolgrillen tänds 70 min innan matchstart.
2. Pizzan ska sättas in i värmeskåpet dela i slice.
3. Hämta Burgare o stekkorv vid norra grillen i bläck, som ska in i värmeskåpet¨.
INNAN entréerna öppnas.
4. Se till att ha burgare, korvar o pizzaslize är uppladdade i värmeskåpet så att
försäljning kan ske direkt när arenan öppnas 1 timme innan matchstart.
5. Se till att bordet med tillbehör ser snyggt ut och att senap, ketchup, dressing ställning
är ute och laddat. Lika med sallad o tomater o rålök
6. 10 min innan halvtidspaus, öka på antalet på grillen så att vi har mycket vardera sort
klara vid halvtidssignalen. (se på volym publik på östra o norra)
7. Ha förberett flera bröd genom att lägga dem i hamburgerfickorna. Ha koll på volymen
så bröden är tinade.
8. Efter halvtid så räcker det om det finns några få av vardera produkten på grillen
9. Vid avslutat pass – städa av stationen inkl golvet och packa ihop varorna som körs till
containern.
10. Innan ni lämnar ska ni se till att kassaledaren hämtar kassan. VIKTIGT!
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Souvenirer 2 pers

1. Häng upp samtliga produkter på ett inbjudande sätt
2. Betalmedel swish, kontanter samt kort.
3. Markera vad ni har sålt
4. Städa av stationen
5. Efter avslutat pass ger ni kassan till er kassaledare.

Spelprogram 2 pers

1. Ni får en kartong med spelprogram som ställs vid souvenirerna för att undvika
regn.
2. Ni säljer spelprogram utanför huvudentrén
3. Se till att alltid ha spelprogram i handen.
4. Betalningsmedel är kontant och swish.
5. Vid halvtid avslutas passet och kassan lämnas in till närmaste ansvarig, Anki
Kjellberg eller Stefan Sens.
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